
 

http://www.osenpaard.nl/ 

Programma Secretaressedag 12 november 2015 

Op donderdag 12 november 2015 wordt er een secretaressebijeenkomst georganiseerd speciaal voor de LinkedIn-groep ‘jij top secretaresse’. Deze 

groep is opgericht in november 2011 en heeft inmiddels meer dan 3100 leden! Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd door De Os en het 

Paard en Gerardus Evenement Planner. 

Het programma: 

08.45-09.15 uur: Inloop (Raadszaal/Bankkamer) + NETWERKTIJD 

09.15-09.45 uur: Opening 1e Loco-Burgemeester Ronald van Meygaarden (Gemeente Geldermalsen; Dorpsbelangen) 

09.45-10.00 uur: Supervrouw april 2015 & Eigenaresse van Hotel/Restaurant De Os & Het Paard spreekt. 

10.00-10.30 uur: Wethouders discussiëren over de ‘onschatbare waarde van een top secretaresse of persoonlijk assistente’. Deze discussie zal 

worden geleid door Menno Spiekerman (organisator van dit evenement en sinds 1998 werkzaam binnen secretariële wereld). 

• Wethouder CDA & 1e Loco-Burgemeester, de heer P. Seesing (Gemeente Bronckhorst, http://www.bronckhorst.nl/bestuur-en-

organisatie/college-van-b-en-w_3292/item/samenstelling-en-taakverdeling_1759.html) 

• Wethouder SGP,  de heer T. Kool (Gemeente Neerijnen, 

http://www.neerijnen.nl/over_de_gemeente/b_en_w/wethouder_t._%28teus%29_kool)  

• Wethouder VVD, de heer J.A.E. Landwehr (Gemeente Vianen, http://www.vianen.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-

college/2/jae-andre-landwehr.html)   

10.30-11.00 uur: Pauze + NETWERKTIJD 

11.00-12.15 uur: Workshops 

• Workshop ‘Leren snellezen’ – Lerensnellezen.nl - Bastiaan van Achterbergh  

• Workshop ‘De nieuwe Personal Assistant: Business Assistant’ –  Dania van Damme – imPAct Next Level Personal Assistants  

• Workshop ‘Assertiviteit’ – Wendy Oosterveer – Co Axi Coaching & Training 

• Workshop ‘Stoelmassage’ - Marius Pantophlet - Comfortwave Massagepraktijk 

12.15-13.15 uur: Lunch (belegde broodjes, melk, jus en fruit. Daarbij onbeperkt water, koffie en koekjes de gehele dag) + NETWERKTIJD  

13.15-14.00 uur: Raadslid Gemeente Rotterdam en Oud secretaresse & leidinggevende (secretaresses) en voormalig HR Manager discussiëren over 

‘Mannen versus vrouwen, n.a.v. artikel in secretaressenet april 2014 (http://www.secretaressenet.nl/secretaresse_columns/mannelijke-versus-

vrouwelijke-secretaresses/)?’ Deze discussie zal worden geleid door Menno Spiekerman (organisator van dit evenement en sinds 1998 werkzaam 

binnen secretariële wereld). 

• Raadslid VVD, mevrouw A. Laan (Gemeente Rotterdam, https://www.linkedin.com/pub/antoinette-laan/4/a12/16a)  

• Oud secretaresse & leidinggevende (secretaresses) en voormalig HR Manager, Wendy Oosterveer, http://www.co-axi.nl/ 

  

  



14.00-15.30 uur: Vervolg workshops 

• Workshop ‘Leren snellezen’ – Lerensnellezen.nl - Bastiaan van Achterbergh –  

• Workshop ‘De nieuwe Personal Assistant: Business Assistant’ –  Dania van Damme – imPAct Next Level Personal Assistants  

• Workshop “Kleurprofielen’ – Wendy Oosterveer – Co Axi Coaching & Training 

• Workshop ‘Stoelmassage’ - Marius Pantophlet - Comfortwave Massagepraktijk 

15.30-15.45 uur: Afsluiting programma + inleveren evaluatiekaartjes + NETWERKTIJD 

Er is onbeperkt koffie/thee, water met koekjes voor de hele dag!  

Op de dag zelf zijn ook standhouders (kleine ondernemers) aanwezig met producten die je kunt kopen.  Om te weten welke standhouders er zijn, 

neem een kijkje op de website: http://www.gerardus-evenement-planner.nl/secretaressebijeenkomst-2015/. De standhouders zijn te vinden in de 

kluiskamer. 

Wil je deelnemen aan deze dag? Meld je dan snel aan. VOL=VOL. Stuur een mail naar: info@gerardus-evenement-planner.nl. 

Ook kun je op dit mailadres terecht voor vragen. Vermeld je naam, welke functie je bekleedt en voor welk bedrijf je werkzaam 

bent. Deze dag kost €12,50. Dit bedrag kun je overmaken o.v.v. secretaressebijeenkomst 12-11-2015 op rekeningnummer 

NL92INGB0007014568.  

Je aanmelding & betaling moet uiterlijk 12-11-2015 binnen zijn!  Mocht je mensen kennen die ook naar deze bijeenkomst willen komen, laat ze lid 

worden van deze LinkedIn-groep en stuur ze de informatie door.  

Op naar een geslaagde bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 

Gerardus Evenement Planner & De Os en het Paard 

http://www.gerardus-evenement-planner.nl/secretaressebijeenkomst-2015/ & http://www.osenpaard.nl/ 
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